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Szkaliczki Tĺinde elnök: Szeľetettel üdvözöl mindenkit a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság 2022. ápľilis l3-an taľtott ülésén. Jelzi, hogy Faragó Éva
bizottsági tagigazoltan van távol. Megállapítja, hogy aBizottság 10 fővel határozatképes, az
ülést i6.04 órakoľ megnyitja.
Felkéri Csongrádi János bizottsági tagot a mai jegyzokönyv hitelesítéséľe, aki a felkérést
elfogadta.
Kéti, szavazzanak Csongrádi János bizottsági tag jegyzőkönyv hitelesítő személyéről.

Budapest Főváľos III. Keľület, obuda-Békásmegyer onkorm ányzat Váľosfejlesztési és
Kiiľnyezetvéd elmi Bizotts á gának

29 /2022. (Iv. 13.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a mai üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjévé
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Csongrádi János bizottsági tagot választja meg.
(Szavazott 10fő bizottsági tag: I0 igen, egyhangú)

Szkaliczki Tĺĺnde elntik: TájékoztatjaabizottságtaĄait, hogy 8 napirendi pont van. Kérdezi
a jelenlévó bizottsági tagokat, hogy van-e a kiküldĺjtt napirenddel kapcsolatban kérdésük,
hozzásző|ásuk.
Kéľdés, hozzźszőlźts hiányában szavazásrateszi fel a kiküld<itt meghívó szeľinti napirendet.

Budapest Főváros III. Kerület, obuda-Békásmegyeľ onkormányzat
Váľosfejlesztési és Ktiľnyezetvédelmi Bizottságának

30 12022. (Iv. 1 3.) hatá,ľ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

l. MVM nyilatkozatának elfogadása, valamint avźitoztatási tilalomľól szóló 3l1999.
(I.29 .) önkoľmanyzati renđelet módosítás a, a 63640 hĺsz.-ú ingatlanľa vonatkozóan
Előteľjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgármester

2. A Budapest III. keľĹilet, Laborc utcai közpaľk telekalakítása
Előteľj esz tő z Czeglédy Gergő alpolgáľmester

3. Döntés a2021. évi,,Fogadj öľökbe egy zĺildteľületet'' cimiipźllyázatontámogatott
szerv ezetek szakmai és pénzügyi beszámoló iró l
Előterjesztő: Buľján Feľenc alpolgáľmesteľ

4. Döntés a 1036 Budapest, Nagyszombat utca 3. sZ. tźrsasház kéľelméľől
Előteľj esztő : Burj an Ferenc alpol gáľmesteľ

5. PünkösdÍiirdő bérlakás-fejlesztési projekt ttľgyában, obuda-nekásmegyeľ építési
szabályzatźtról szóló 20l20I8. (vI.26.) önkormányzati rendelet módosításával
kapcsolatban a településfejlesztési dontés meghozatala és a teľiilet kiemelt
fej lesztési területté nyilvánítása
Előteľj esz tő : Cze glédy Gergő alpol gármesteľ

6. Közútkezelói fe|adatokkal kapcsolatos tulajdonosillozzájárulásľa vonatkozó
kérelmek véleményezése
Előteľj esz tő z Czeglédy Gergő alpol gármesteľ

7. Kozteruleti fák kivágásához kapcsolódó tulajdonosihozzájárulásľa vonatkozó
kéľelmek véleményezése
Előteľjesztő: Burján Ferenc alpolgármester

8. Egyebek
(Szavazott I0 fő bizottsógi tag: l0 igen, egyhangi)
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Napirend 1. pontja: MVM nyílatkozatának elfogadása és euel összefiiggésben a
vltltoztatúsi tílalomróI saíló 3/1999. (I. 29.) önkoľmdnyzati ľendelet
módosítúsĺl g 63640 hrsz-ti íngatlanra vonatkoajan
Előterjesztő: Czeglétly Gergő alpolgdrmester

Szkaliczki Tiinde elnök: Kérďezi a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy van-e kéľdésük,
hozzászőlásuk.
Miután kéľdés, hozzászőlźls nincs, felteszi szavazźĺsta az előteľjesztéshatározati javaslatát.

Budapest Főváľos III. Keľiilet, Óbuda-ľékásmegyeľ Onkoľmányzat
Városfej lesztési és Kiiľnyezetvédelmi Bizottsá gának

3l 12022. (Iv. 13.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az MVM
ny ilatko zatának e l fo g adása é s ezzel ö s sze fu g gé sb en a v źĺlto ztatási ti l al omľó 1 szó l ó
3ll999. (L 29.) önkoľmányzati rendelet módosítása táľgý előteľjesztés
megtárgyalását és a képviselő-testületi előteľjesztés szerinti tartalommal tcirténő
elfogadását.
Felelős: VKB elnöke
Hatáľĺdő: azonnal
(Szavazott 10fő bizottsógi tag: l0 igen, egłhangli)

Napíľend 2. pontja: a Budapest III. keľiilet, Laboľc utcai közpaľk telekulakítdsa
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Szkaliczki Tünde elnłik: Kéľdezi a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy van-e kéľdés, hozzászőlás,
Kérdés, hozzászőlás nincs, felteszi szavazásraaz előteľjesztéshatźlrozati javaslatát.

Budapest Főváľos III. Keľület, Óľuda-Békásmegyeľ Önkoľmányzat
Váľosfej lesztési és Ktiľnyezetvédelmi Bizottsá gának

3212022. (Iv. 13.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek ,,a Budapest III.
keľĹilet, Laborc utcai közpaľk telekalakítása" címtĺ előterjesztés megtáľgyalását és a
képviselőtestületi előteľjesztés szeľinti taľtalommal történő elfogadását.
(Szavazott l0 fő bizottsági tag: 8 igen, 2 nem)

Napiľend 3. pontja: Döntés a 2021. évi ,,Fogadj ijľijkbe egy zöldteriiletet' címíí pólydzaton
tómogatott szervezetek szakmgi és pénzügyí beszdmolóiról
Előterjesztő: Burjón Ferenc alpolgdrmester

Szkaliczki Tünde elnök: Kérdezi a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy van-e kérdés, hozzászőlás.
Kérdés, hozzászőlás hiányában, felteszi szavazásĺa az előterjesztéshatározati javaslatát.

Budapest Főváros III. Kerület, onuaa-Békásmegyeľ Onkormányzat
Városfejlesztési és Ktiľnyezefvédelmi Bizottságának
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A Bizottság úgy határoz, hogy a 202I. évi ,,Fogadj örĺjkbe egy zöldteľületet'' című
pálytzaton támogatott szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolóit a melléklet
szeľint elfogadja.
Felelős: Jegyző
Hatáľidő: 30 nap
(Szavazott l0 fő bizottsógi tag: 10 igen, egyhangli)

Napiľend 4. pontja: Dijntés a 1036 Budapest, Nagyszombat utca 6. sz. tdrsashdz kéľelméľďl
E lőteľj es ztő : B urj ón Fe re n c alp o l g úľ mester

Szkaliczki Tünde elntik: Kérđezi a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy van-e kérdósük,
hozzászőlásuk. Kéľdés,hozzászőlás hirĺnyában, felteszi szavazásra az előterjesztéshatározati
javaslatát.

Budapest Főváľos III. Keľĺileto obuda_Békásmegyeľ Onkormányzat
Váľosfej lesztésĺ és Kiirnyezetvédelmi Bĺzottsá gának

3 4 12022. (Iv. 1 3.) határozata

A Bizottság ilgy határoz, hogy 1036 Budapest, Nagyszombat utca 6. sz. társashźn
kérelmét elfo gadj a és hozzáj źlrul a támo gatói döntést megelózó számlák befo gadásához
és a pály źnati elszámolás befo gadását.
Fel elős : obuda-B ékásme gyeľ Váľo sfej lesztő Nonprofi t Kft .

Hatáľidő: 2022. május 31.
(Szavazott 10 Jő bizottsógi tag: 10 igen, eghangú)

Napírend 5. pontja: Pünkiisdfürdő bérlakás_fejlesztési pľojekt táľgyában, Óbuda_
B ékásm e gy eľ építési szab á|y zatár ő| sző|ő 20 l20l8. (vI. 2 6.)
tinkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban, a
telepůilésfejlesztési diintés meghozatala és a teľület kiemelt
fej lesztési teľiiletté nyĺlvánítása
Előteľj es ztő: Cze gl é dy Ger gő alp ol gáľme s teľ

Szkaliczki Tĺinde elnök: Kérdezi ajelenlévő bizottsági tagokat, hogy van-e kérdés, hozzászőlás.
Kérdés, hozzászőlás hiányában felteszi szavaztsra az előteľjesztéshatátozati javaslattń.

Budapest Főváľos III. Keľület, otruda-nekásmegyeľ Onkormányzat
Városfej lesztési és Kiiľnyezetvédelmi Bizottsá gának

35 12022. (Iv. 13.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a Pünkösdfiirdő
bérlakás-fejlesztési projekt tárgyában, obuda-Békásmegyeľ építési szabályzatáról szóló
2012018. (VI. 26.) önkoľmányzati rendelet módosításával kapcsolatban, a
településfejlesztési dĺjntés meghozatala és a teriilet kiemelt fejlesztési teľületté
nyilvánítása tárgyu előterjesztés megtárgyalásźtt és a képviselő-testületi előterjesztés
szerinti tartalommal történő elfogadását.
Felelős: VKB elnĺjke
Határidő: azonnali
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(Szavazott 10fcí bizottsági tag: I0 igen, egłhangú)

NapiľenĺI 6. pontja: Köztitkezelőifeladatokkal kapcsolatos tulajdonosí hozzdjúruldsra vonatkozó
kérelme k véleményezés e
E lőterj esztő: C zegléĺly G ergő alpolg úrmesteľ

Szkaliczki Tünde elniik: Tájékoztatja a bizottságtaĄait,hogy az 5. soľban elíľás töľtént,
Laborc utca helyett a Losonc utca a helýálló. Kérdezi a jelenlévő bizottsági tagokat' hogy
van-e kérdésük, hozzászőlásuk. Kérdés, hozzászólás hiányában, felteszi szavazásra az
előteľj eszté s határ ozati j avaslatát.

Budapest Főváľos III. Kerület, Óbuda-Bokásmegyer onkoľmányzat
Váľosfejlesztési és Köľnyezetvédelmi Bizottságának

36 12022. (Iv. 13.) hatáľ ozata

A Bizottság úgy hatátroz,hogy azelőteľjesztés mellékleteként csatolt táblázatbanszeľeplő
tulajdonosi hozzźĄárulásokkal kapcsolatos kéľelmekľe vonatkozó javaslatokkal egyetért.
Felelős: Jegyzó
Határidő: đĺjntést követő 30 nap
(Szavazott 10fő bizottsági tag: 10 igen, egyhangú)

Napírenď 7. pontja: Közteriiletífdk kivágdsóhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzlijáruldsra
v onatko zó kér e lme k véle mény e zés e
Előterjesztő: Burján Feľenc alpolgdrmester

Szkaliczki Tiinde elntik: 2 fakivágási kérelemľől van sző, külön teszi fel szavazásta. Megadja a
szót Tóth-Kailó Éva bizottsági tagnak.

Tĺóth-KalIó Eva blzottsági tag: Máľcius 15-től vegetációs időszak kezdődött, a madaľak el
kezdtek fészkelni, nem javasolja ebben azidőszakban bármely fa kivágását.

Szkaliczki Tünde elntik: Főkertész j elezte, hogy szeľetnehozzászólni, így megadja a szőt.

Dľ. KerényĹNagy Viktoľ főkertész: A felmerült dátum az erdőtorvényben szeľepel. Ma
Magyarországon nincs olyan' hogy a váľosokban nem lehet fát kivágni vegetációs időben. Ez
egy szakmai ajánlás. Jelzi,hogy a következő új fás ľendeletben máľ benne lesz, hogy maľcius
31.-e után már nem lehet fát kivágni. A346l2008-as kormányľendelet egyéľtelműen kimondja,
hogy élet és vagyonbiztonsági okból, mindenképpen kötelesség a fa kivágása

Szkalĺczki Tünde elniik: Külon teszi fel a 2 kérelmet szavazásra. Az első javaslat az ENGEL-
HI_INGÁRIA Kft' fakivágási kéľelme. További kérdés, hozzászőlás hiányáĹan, felteszi
szavazástaazelőterjesztéshatározati javaslatát.

Budapest Főváros III. Kerĺilet, Óbuda-Békásmegyer Onkoľm ányzat
Váľosfejlesztési és Kiiľnyezetvédelmi Bizottságának
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A Bizottság úgy hatátoz, hogy az előteľjesztés mellékleteként csatolt táblázatban
szeľeplő tulajdonosi hozzźĄárulásokkal kapcsolatos kéľelemľe vonatkozó javaslatokkal
egyetért.
Felelős: Iegyzi5
Hatáľĺdő: döntést kovető 20. ĺap
(Szavazott 10fő bizottsági tag: 9 igen, 1 nem)

Szkalĺczki Tiinde elntik: A második javaslat Kiss Júlia fakivágási kéľelme.
Kérdés, hozzászőlás hiányában, felteszi szavaztsľa az előterjesztéshatározati
javaslatát.

Budapest Főváľos III. Keľületo Óbuda_Békásmegyeľ onkoľm ány zat
Váľosfejlesztési és Ktiľnyezetvédelmi Bizottságának

3812022. (IV.13.) határozata

A Bizottság úgy határoz,hogy az előteľjesztés mellékleteként csatolt táblázatban
szeľepl ő tul aj dono si hozzáj árulásokkal kapc solato s kéľelemľe vonatkozó
j avaslatokkal egyetért.
Felelős: Iegyző
Hatáľidő: döntést kĺivető 20. nap
(Szavazott 10 fő bizottsági tag: I0 igen, egłhangú)

Szkalĺczki Tünde elniik: További kérdés' hozzászőlás nincs. Mindenkinek szont a
munkáját, és az ülést 16.08 óľakor bezźlrja

K.m.f

ĺ János Tĺinde
j itelesítő elntik
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Gá]l Zoltánné
jegyzőkönyvvezeto
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